
Beskæring og andre sommeropgaver i haven
Så kom sommeren endelig og det er tid til at slappe af og nyde det gode vejr og haven. Normalt er der ikke så 
meget at lave i haven udover at høste nye kartofler, jordbær og ærter. Mens både græsplænen og fremspiring af 
ukrudt står på stand bye, hvis ellers vejret ikke bliver regnfuldt.

  

Har man ikke nået at klippe hækken inden Sankt Hans, kan det nås endnu. Det samme gælder beskæring af buske og 
træer. Modsat hvad mange tror, er det bedste tidspunkt at beskære vedplanter midt på sommeren, da planterne på dette 
tidspunkt er i vækst, og kan derfor hurtigt transportere fenoler (stoffer, som beskytter mod svampeangreb) frem til det 
sted på træet/busken, hvor der er skåret en gren af. Vent med at beskære til efter Sankt Hans, da grenen, som man 
påtænker at skære af, på dette tidspunkt har nået at producere energi til erstatning for den energi, der blev brugt til at 
danne det nye skud.
Årsagen til at mange tror, at træer og buske helst skal beskæres om vinteren skyldes, at der har været tradition for at 
udføre beskæring på dette tidspunkt, bl.a. fordi det er lettere at se grenstrukturen, når der ikke er blade på. Dertil 
kommer, at gartneren ikke har så meget andet at lave om vinteren.

  

Bliver sommeren tør vil jeg opfordre til, kun at vande, hvis det er absolut nødvendigt. For meget vand kan betyde, at 
planterne ikke danner et særligt stort rodnet, som gør det sværere for dem at klare tørke. Derudover bør vi alle spare på 
vandet. Det eneste jeg selv vander er mine roser, da blomstringen og frodigheden ellers bliver markant mindre. 
Desuden skal du være opmærksom på at vande nyplantede planter ved tørt vejr.
Rigtig god sommer!
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